
 

  
 

 

pág. 1 de 6ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA  |  1ª Série  ::  ENSINO MÉDIO  ::  4º período  |  21M4Lit_2021_atv_rec.docx    

 

NOME:                                                                                                          TURMA:                

 
 

 

QUESTÃO 1  
Texto I 

Com uma oração de Santo Antônio no bolso e com um recorte sobre seu último tiroteio com a polícia, o assaltante José Miranda Rosa, 
"Mineirinho", foi encontrado morto no Sítio da Serra, na Estrada Grajaú-Jacarepaguá, com três tiros nas costas, cinco no pescoço, dois no 
peito, um no braço esquerdo, outro na axila esquerda e o último na perna esquerda, que estava fraturada, dado à queima-roupa, como prova 
a calça chamuscada. 

 (...) 
Até as últimas horas de ontem, a polícia ainda não havia esclarecido o tiroteio ocorrido no último domingo, às 22 horas, na Rua General 

Pedra, próximo à esquina da Rua de Santana, onde se localiza a garagem da empresa de transporte Santa Cecília. 
Funcionários desta garagem informaram à reportagem que o tiroteio foi travado entre vários indivíduos que saltaram de um carro e 

que três elementos haviam fugido. Pouco depois de acabado o tiroteio, apareceu uma viatura da RP que se retirou rapidamente, enquanto 
dois homens colocavam o cadáver de um dos assaltantes em um carro particular, levando-o para local ignorado. 

A reportagem encontrou, no local do tiroteio, inúmeras cápsulas de balas calibre 45mm, usadas nas metralhadoras "Thompson"e 
"Ina", e um par de sapatos manchado de graxa. Acredita-se que neste tiroteio tenha sido morto o assaltante Mineirinho. 

 (…) 
No Instituto Médico Legal, para onde foi levado o cadáver, também compareceu grande número de pessoas. A polícia fiscalizou a 

todos que lá foram, na esperança de identificar os que já pertenceram às suas quadrilhas. Quem identificou o corpo do assaltante foi seu pai, 
que o velou durante toda a noite. 

Ontem, antes de ter sido anunciada a morte de Mineirinho, o marginal Renê da Silva, "Negrão", membro da sua quadrilha, que se 
encontrava preso na Delegacia de Vigilância, declarou à reportagem que somente morto ele se entregaria e que ele fugiu da prisão para matar 
"Cabo Luís", a quem atribuía sua prisão. 

Milton Fernandes Carvalho, "Faquir", o outro assaltante da "gang" que se encontra preso na DV, disse também que a intenção de 
Mineirinho era matar "Cabo Luís" e que sua grande paixão sempre foi Maria Helena. 

Diário Carioca, 1 de maio de 1962 (Adaptado). 

 

Texto II 
Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa 

alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, 
no nono e no décimo minha boca está trêmula, no décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus, no décimo segundo chamo meu irmão. 
O décimo terceiro tiro me assassina — porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. 

Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos 
essenciais. 

Para que minha casa funcione, exijo de mim como primeiro dever que eu seja sonsa, que eu não exerça a minha revolta e o meu amor, 
guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova casa 
poderia ser erguida. Enquanto isso dormimos e falsamente nos salvamos. 

Para não esquecer. São Paulo: Ática, 1979. 

Considerando a leitura dos textos I e II e a leitura completa da crônica Mineirinho (Saberes), assinale a afirmação correta. 

A  Os dois textos (I e II) abordam o mesmo fato, porém de modos diversos. Enquanto o primeiro aborda o acontecimento 

de modo denotativo e referencial, o segundo desenvolve-o de maneira conotativa e figurada, sem a utilização de 

aspectos linguísticos que o conecte com o primeiro texto.  

B  Ao fazer referência aos treze tiros que mataram o traficante José Miranda Rosa, Clarice Lispector estabelece uma 

intertextualidade com a realidade de seu tempo, característica pouco comum em textos literários, por esses 

desenvolverem a criação de uma suprarrealidade, e não uma relação imediata com acontecimentos da vida prática. 

C  O texto II possui como principal função levar conhecimento à população, em razão da sua carga referencial ao 

informar sobre os desdobramentos da ação policial em frente a captura de um traficante famoso na época. 

D  Clarice Lispector parte de um fato jornalístico para uma reflexão literária acerca do acontecimento focado, 

envolvendo os treze tiros dados em uma carga semântica plurissignificativa, ao questionar a necessidade da ação 

ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA  
1ª SÉRIE • ENSINO MÉDIO   

 

 Matutino 
 Vespertino 

 



 

  
 

 

pág. 2 de 6ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA  |  1ª Série  ::  ENSINO MÉDIO  ::  4º período  |  21M4Lit_2021_atv_rec.docx    

policial, caracterizando-a como excessiva e decorrente de uma sociedade que não oferece as mesmas oportunidades 

às pessoas. 

E  Nos dois textos, há uma riqueza de detalhes que permite fazer com que o leitor entre em contato com o acontecimento 

de modo a desenvolver um retrato dinâmico da captura do traficante Mineirinho, sem a interferência da visão 

subjetiva do emissor da mensagem. 

 

QUESTÃO 2  
Os textos a seguir foram escritos por Manuel Bandeira, poeta brasileiro do século XX.   

Texto I 
 

Poema de finados 
Amanhã que é dia dos mortos 
Vai ao cemitério. Vai 
E procura entre as sepulturas 
A sepultura de meu pai. 
 
Leva três rosas bem bonitas. 
Ajoelha e reza uma oração. 
Não pelo pai, mas pelo filho: 
O filho tem mais precisão. 
 
O que resta de mim na vida 
É a amargura do que sofri. 
Pois nada quero, nada espero.  
Em verdade estou morto ali. 

 

Texto II 
 

Toada 
Fui sempre um homem alegre. 
Mas depois que tu partiste, 
Perdi de todo a alegria: 
Fiquei triste, triste, triste. 
Nunca dantes me sentira 
Tão desinfeliz assim: 
É que ando dentro da vida 
Sem vida dentro de mim. 

Levando em consideração a linguagem e as ideias dos textos apresentados, assinale a afirmação correta. 

A  Ambos os textos são literários: o poeta, por meio de uma linguagem figurada, realiza uma mensagem objetiva da 

realidade.  

B  Esses textos de Bandeira levam em consideração apenas o plano da informação: transmitem, de modo denotativo, 

informações a respeito do escritor.  

C   A mensagem e a linguagem desses dois textos são semelhantes: expressam uma vida quase inútil, provocada pela 

perda de alguém, por meio de uma linguagem não habitual.  

D  Apenas o segundo texto pode ser considerado literário, porque, no primeiro, não há preocupação com a maneira de 

dizer, mas apenas com o conteúdo.  

E  O texto conotativo, exemplificado pelo Poema de finados, apresenta sempre leituras complexas e difíceis e o texto 

denotativo, a exemplo de “Toada”, geralmente é fácil, já que é escrito para leitores mais apressados e sedentos de 

informação. 

 

QUESTÃO 3   
Enfim o que fosse acontecer, aconteceria. E por enquanto nada acontecia, os dois não sabiam inventar acontecimentos. 

Sentavam-se no que é de graça: banco de praça pública. E ali acomodados, nada os distinguia do resto do nada. Para a grande 

glória de Deus. 
Ele: – Pois é. 
Ela: – Pois é o quê? 
Ele: – Eu só disse pois é! 
Ela: – Mas ‘pois é’ o quê? 
Ele: – Melhor mudar de conversa porque você não me entende. 
Ela: – Entender o quê? 
Ele: – Santa Virgem, Macabéa, vamos mudar de assunto e já! 

LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. 6. ed., Rio de Janeiro: J. Olympio. 1981, p. 58. 

A leitura desse fragmento permite afirmar corretamente que 

A  ela busca um referente para a expressão empregada por ele, sem compreender que a mensagem está centrada nela 

mesma. 

B  ela não entende a metáfora utilizada por ele para testar o canal. 

C  ele pede para mudar de conversa porque ela não percebe o caráter referencial da expressão empregada por ele. 

D  enquanto ele se utiliza da função apelativa, esperando estabelecer um diálogo, ela busca um referente para a 

expressão “Pois é”. 

E  ele pede para mudar de assunto porque ela busca um referente para uma expressão que apenas testa o canal. 
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QUESTÃO 4  

 
Paulo Leminski. Disponível em: <http://goo.gl/KGfxp>. Acesso em: 25 abr. 2013. 

 

A linguagem do poema anterior foi empregada pelo autor com o objetivo principal de 

A  silenciar os sentimentos do eu lírico, suas sensações, reflexões e opiniões frente ao mundo real. 

B  destacar o processo de construção de seu poema, ao falar sobre o papel da própria linguagem e do poeta. 

C  limitar as possibilidades de contato comunicativo entre o emissor da mensagem, de um lado, e o locutor, de outro. 

D  transmitir informações históricas e fazer referência a acontecimentos observados no mundo exterior. 

E  envolver, persuadir o interlocutor, nesse caso, o leitor, por meio de um forte apelo à sua insensibilidade. 

 

QUESTÃO 5  
O Capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro mui grande ao pescoço, e aos 

pés uma alcatifa por estrado. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correa e nós outros que aqui na nau com ele vamos, 
sentados no chão, pela alcatifa. Acenderam-se tochas. Entraram. Mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao Capitão nem a ninguém. 
Porém um deles pôs olho no colar do Capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que 
ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também 
houvesse prata. 

Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo; tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz 
que os havia ali. Mostraram-lhes um carneiro: não fizeram caso. Mostraram-lhes uma galinha; quase tiveram medo dela; não lhe queriam pôr 
a mão; e depois a tomaram como que espantados. 

Viu um deles umas contas de rosário, brancas; acenou que lhas dessem, folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-
as e enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do Capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. 

Silvio Castro. A carta de Pero Vaz de Caminha. Porto Alegre: L&PM, 1996. 

Vocabulário 

Alcatifa: tapete. 

Estrado: suporte, base. 

Nau: embarcação. 

 

De acordo com o texto e com o estudo acerca do processo histórico-literário do Quinhentismo, assinale a afirmação correta. 

A  Caminha estabelece relação de causa e efeito ao narrar fatos, como na expressão “Viu um deles umas contas de rosário, 

brancas; acenou que lhas dessem”.  

B  Como escrivão da frota de Cabral, a quem chama de Capitão, Caminha foi pouco fiel à realidade, porque preferiu a 

linguagem conotativa. 

C  O cronista não valoriza o Cristianismo, ideologia que seria um dos braços da colonização, mediante referência ao 

interesse do gentio pelo rosário. 

D  As referências à existência de ouro e prata em terra não despertam o interesse dos navegantes. 

E  O carneiro e a galinha eram oferendas que os portugueses traziam para os rituais indígenas.  
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QUESTÃO 6  
Ó que pão, ó que comida, 
ó que divino manjar 
se nos dá no santo altar  

cada dia! 
 
Filho da Virgem Maria, 
que Deus-Padre cá mandou 
e por nós na cruz passou 

crua morte, 
(...) 

Este manjar aproveita 
para vícios arrancar  
e virtudes arraigar 

nas entranhas. 
Padre José de Anchieta 

A leitura dessas estrofes permite afirmar que  

A  o tema confirma a predominância dos versos em medida nova na lírica de Padre Anchieta. 

B  o emprego da medida velha evidencia a tradição medieval na poesia de Padre Anchieta. 

C  na terceira estrofe, a ideia de bom selvagem reforça o caráter doutrinador da obra de Anchieta. 

D  a métrica dos versos revela a influência de Gil Vicente na lírica de Padre Anchieta. 

E  as ideias das estrofes sugerem características humanas renascentistas. 

 

QUESTÃO 7  
Queixa-se o poeta da plebe ignorante e perseguidora das virtudes 

Que me quer o Brasil, que me persegue? 
Que me querem pasguates, que me invejam? 
Não veem que os entendidos me cortejam, 
E que os nobres é gente que me segue? 
 
Com o seu ódio a canalha que consegue? 
Com sua inveja os néscios que motejam? 
Se quando os néscios por meu mal mourejam, 
Fazem os sábios que a meu mal me entregue. 
  
Isto posto, ignorantes e canalha, 
Se ficam por canalha, e ignorantes 
No rol das bestas a roerem palha: 
  
E se os senhores nobres e elegantes 
Não querem que o soneto vá de valha, 
Não vá, que tem terríveis consoantes. 

Gregório de Matos. Poemas escolhidos (seleção, introdução e notas José Miguel Wisnik). São Paulo: Cultrix, 1981, p. 199. 

Vocabulário 

Canalha: pessoas infames, desprezíveis. 

Consoantes: que consoa; concordante, concorde, harmonioso. 

Cortejam: tratar (alguém) delicadamente, com cortesia, educação. 

Mourejam: trabalhar muito. 

Motejam: dizer (motejos). 

Néscio: que ou aquele que não tem aptidão ou competência; incapaz, inepto. 

Pasguates: idiotas. 

Rol: relação, lista. 

A leitura desse poema permite afirmar que 

A  o poeta evidencia o alvo da crítica: todos aqueles que o invejam, a quem chama de canalha, ignorantes e néscios. 

B  os elementos constituintes da sátira são palavras de escárnio empregadas para se dirigir a todos os segmentos da 

sociedade explícitos no texto. 

C  os versos satirizam os costumes dos nobres, que são néscios e trabalham pelo mal do poeta. 

D  os membros da Igreja são os receptores da mensagem, comprovando por que o poeta era chamado de “Boca do 

Inferno”. 

E  as funções apelativa e metalinguística manifestam-se na última estrofe, evidenciando a crítica direta aos nobres. 
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QUESTÃO 8   
Formosura de D. Ângela 

Não vira em minha vida a formosura, 
Ouvia falar nela cada dia, 
E ouvida me incitava, e me movia 
A querer ver tão bela arquitetura: 
 
Ontem a vi por minha desventura 
Na cara, no bom ar, na galhardia 
De uma mulher, que em Anjo se mentia: 
De um sol, que se trajava em criatura: 
 
Matem-me, disse eu vendo abrasar-me, 
Se esta a cousa não é, que encarecer-me 
Sabia o mundo, e tanto exagerar-me: 
 
Olhos meus, disse então por defender-me, 
Se a beleza heis de ver para matar-me, 
Antes olhos cegueis, do que eu perder-me. 

Gregório de Matos. Poemas escolhidos (seleção, introdução e notas José Miguel Wisnik). São Paulo: Cultrix, 1981, p. 201. 

Vocabulário 

Abrasar: excitar. 

Desventura: desgraça, infortúnio. 

Galhardia: elegância. 

Incitava: estimulava. 

Encarecer: enaltecer, elogiar. 

Exagerar: atribuir qualidades, elevar a alma. 

Mentia: disfarçava. 

Por: para. 

 

Sobre o poema apresentado, é correto afirmar que 

A  o eu lírico não se sente perturbado pela beleza da mulher. 

B  o eu lírico acredita que a beleza da mulher pode trazer alegria e grande satisfação à sua alma. 

C  na primeira estrofe, o eu lírico manifesta o desejo de conhecer a beleza, a formosura. No entanto, quando realiza o seu 

desejo, passa a sofrer.  

D  a preferência pela sinestesia é própria do estilo cultista do Barroco, constituindo um dos recursos que torna o texto 

rebuscado, cheio de ornamentos. 

E  a última estrofe reforça a coragem do eu lírico em viver um grande amor. 

 

QUESTÃO 9  
Onde estou? Este sítio desconheço: 
Quem fez tão diferente aquele prado? 
Tudo outra natureza tem tomado; 
E em contemplá-lo tímido esmoreço. 
 
Uma fonte aqui houve; eu não me esqueço 
De estar a ela um dia reclinado: 
Ali em vale um monte está mudado: 
Quanto pode dos anos o progresso! 
 
Árvores aqui vi tão florescentes 
Que faziam perpétua a primavera: 
Nem troncos vejo agora decadentes. 
 
Eu me engano: a região esta não era; 
Mas que venho a estranhar, se estão presentes 
Meus males, com que tudo degenera. 

Soneto VII de Cláudio Manuel da Costa. Poemas. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 7 jul. 2012. 

Vocabulário  

Prado: campina, colina. 
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No soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece 

uma 

A  angústia provocada pela sensação de solidão. 

B  identificação entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. 

C  aceitação diante das mudanças do meio ambiente. 

D  dúvida existencial em face do espaço desconhecido. 

E  intenção de recriar o passado por meio da paisagem. 

 

QUESTÃO 10   
Eu ponho esta sanfona, tu, Palemo, 
Porás a ovelha branca, e o cajado; 
E ambos ao som da flauta magoado 
Podemos competir de extremo a extremo. 
 
Principia, pastor; que eu te não temo; 
Inda que sejas tão avantajado 
No cântico amebeu: para louvado 
Escolhamos embora o velho Alcemo. 
 
Que esperas? Toma a flauta, principia; 
Eu quero acompanhar-te; os horizontes 
Já se enchem de prazer, e de alegria: 
 
Parece, que estes prados, e estas fontes 
Já sabem, que é o assunto da porfia 
Nise, a melhor pastora destes montes. 

Soneto de Cláudio Manoel da Costa. 

Vocabulário 

Amebeu: espécie de verso latino. 

Cajado: vara usada pelo pastor com a extremidade recurvada. 

Cântico: canto, melodia. 

Palemo: pastor. 

Porfia: confronto verbal. 

Prados: terreno coberto de plantas herbáceas. 

 

Considerando as características da estética árcade, assinale a afirmação correta em relação ao soneto acima. 

A  A disputa retratada nos versos sugere a crença na razão, tema do Arcadismo. 

B  As estrofes enfatizam uma vida no campo longe dos valores teocêntricos. 

C  No poema, o pastoralismo aparece associado à ideia de “fugere urbem”. 

D  A cena retratada no soneto remete à origem da palavra “Arcadismo”.  

E  As estruturas linguísticas do poema revelam a influência do Barroco no soneto acima. 
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